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1. Orientering 

 
 

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 22-01-2020 

Taget til efterretning. 

 
SAGSFREMSTILLING: 
Administrationen orienterer; 

- Strukturudvalgsproces 

- Mesterskabsaftenen 

- Der er ved at blive udarbejdet en revideret udgave af forde- 

lingsprincipper for banetildeling. 
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2. Genbehandling: Ansøgning om godkendelse som 
folkeoplysende forening 

 
J.nr.: 18.15.00.A00 

Sagsnr.: 17/2437 

 
RESUMÉ: 

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning om at blive 

godkendt som folkeoplysende forening i Dragør Kommune. Ansøgningen 

er tidligere forelagt udvalget den 18. september og 11. december, og ud- 

valget har nu et uddybet kendskab til foreningens formål og virke. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

at udvalget godkender foreningen som folkeoplysende forening i 

Dragør Kommune. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 22-01-2020 

Godkendt. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Administrationen modtog en ansøgning fra Forældreforeningen Mini Shi- 

necrew den. 31. august 2019 om at blive godkendt som folkeoplysende 

forening i Dragør kommune. 

 

Ansøgningen blev forelagt udvalget den 18. september 2019, hvorefter 

udvalget havde uddybende spørgsmål til foreningen, besvarelser af de 

uddybende spørgsmål blev forelagt FOU på møde den 11. december. Da 

udvalget ikke var enig i forhold til afgørelse om godkendelse eller afvis- 

ning, ud fra en samlet vurdering af kriterierne for at blive godkendt, der 

blev ansøgning sendt retur til forvaltningen med indhentning af supple- 

rende spørgsmål til den ansøgte forening. 

 

Udvalget har derfor nu også medlemsliste samt oversigt over nuværende 

økonomiske aktiviteter af foreningen, der kan medtages til en samlet vur- 

dering af ansøgningen. Foreningen har siden ændret navn til Foreningen 

S Dans på ekstraordinær generalforsamlingsmøde d. 17. december 2019. 

Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med hen- 

blik på at ændre foreningens navn og formål med det formål at præcisere, 

at foreningen som er hjemmehørende i Dragør driver danseundervisning 

og sociale aktiviteter for børn og unge uafhængigt af kommercielle dan- 

seskoler. 

 
Se af vedlagte bilag 

- Dokument med tidligere uddybende spørgsmål, hhb. af forvaltnin- 

gen forud for indstilling den 18. september samt uddybende 

spørgsmål af den 18. september af Folkeoplysningsudvalget. 
- Regnskab (svar på spørgsmål af 11. december) 

- Liste over medlemmer (svar på spørgsmål af 11. december) 

- Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 17. december. 
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- Vedtægter pr. 17.01.2019. (nuværende vedtægter for Foreningen 

S Dans). 

 

Administrationen anbefaler at Foreningen S Dans godkendes som folke- 

oplysende forening, da foreningens form og formål lever op til kravene for 

og definition af folkeoplysende forening. 

 

Krav til folkeoplysende foreninger 

 

For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal man leve op til de 

opstillede krav i Folkeoplysningsloven, særligt i §1, §4, §5 og §14. 

Det betyder bl.a. at foreningen skal: 

 

- Bedrive fri folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab 

og de enkelte initiativtageres idégrundlag. 

- Have formuleret formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå 

af foreningens vedtægter 
- Have en bestyrelse og være demokratisk opbygget 

-  Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende med- 

lemmer 

- Som udgangspunkt være åben for alle der støtter op om forenin- 

gens formål 
- Være hjemmehørende i tilskudskommunen 

- Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig 

 

Ved folkeoplysende foreningsarbejde forstås: 

- At det er med udgangspunkt i aktivitet – og det forpligtende fæl- 

lesskab omkring denne, at demokratiforståelse og aktivt med-bor- 

gerskab fremmes 

- Idræt og idébestemt, samfundsengagerende børne- og ungdoms- 

arbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 

 

Ved ansøgning om tilskud, skal foreningerne ligeledes indhente bør-neat- 

tester, i det omfang at foreningen som led i sin aktivitet beskæf-tiger 

personer som skal have direkte kontakt med børn. 

 
LOVE/REGLER: 

Folkeoplysningsloven. 

 
RELATION TIL POLITIKKER: 

Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2020 

 
BILAG: 
1 Åben Uddybende om foreningen fra august og septem- 

ber.pdf 

770/20 

2 Åben Kopi af Foreningen S Dans medlemsliste pr 

1.1.2020.pdf 
769/20 

3 Åben Kopi af Regnskab Foreningen S Dans_.pdf 768/20 
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4 Åben Ekstraordinær generalforsamling 17122019 under- 

skrevet.docx (003).pdf 

767/20 

5 Åben Vedtægter Foreningen S Dans_17122019.pdf 766/20 
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3. Oversigt over lokaletilskud 2019 
 

J.nr.: 18.15.15.Ø40 

Sagsnr.: 17/27 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

at sagen tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 22-01-2020 

Taget til efterretning. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Udvalget besluttede på mødet den 12. december 2018, at udvalget frem- 

adrettet modtager en status på fordelingen af lokaletilskud. 

 

Vedhæftet er en oversigt, som viser fordelingen af lokaletilskud 2019. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2020. 

 
BILAG: 
1 Åben Bilag oversigt over lokaletilskud 2019.pdf 764/20 
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4. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning 2020 
 

J.nr.: 18.15.01.Ø40 

Sagsnr.: 17/33 

 
RESUMÉ: 

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til hvordan midler til tilskud til 

folkeoplysende voksenundervisning fordeles i 2020. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

 

at udvalget godkender fremlagte tildeling af tilskud til voksenun- 

dervisning for 2020. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 22-01-2020 

Godkendt. 

 

Udvalget drøftede, hvorvidt der bør være en generel diskussion af, hvad 

kommunen vil med folkeoplysningsområdet og herunder om der bør tilfø- 

res flere midler til folkeoplysende voksenundervisning? 

 
SAGSFREMSTILLING: 

I forbindelse med, at der er to nye godkendte foreninger der søger om 

tilskud til voksenundervisning i 2020, der rækker de afsatte midler til for- 

målet ikke at tilgodese alle ansøgninger. Folkeoplysningsudvalget skal 

derfor tage stilling til fremgangsmåden for fordeling af tilskud til voksen- 

undervisning på baggrund af fem ansøgninger, hvoraf to foreninger er at 

regne som nystartede foreninger. 

 

På møde den 30. marts 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen retnings- 

linjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder kommunens 

retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. (vedlagt 

som bilag). 

 

Af retningslinjerne fremgår bl.a. at Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte 

tilskudsgrundlaget til, hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af 

ansøgningen. Se nedenstående uddrag af retningslinjerne: 

 

”Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskud til 

løn til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt tilskud til 

fleksible tilrettelæggelsesformer i det senest afsluttede kalenderår. 

 

Tilskuddet udgør maks. 1/3 af den udbetalte lærer- og lederløn samt den 

tilskudsberettigede udgift til fleksible tilrettelæggelsesformer i afregnings- 

perioden jf. dog supplerende tilskud. 

 

Ved beregning af lærer- og lederløn udgør et foredrag højst 6 undervis- 

ningstimer. Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig 

gældende og ud fra en konkret vurdering beslutte, at yde et højere eller 

mindre tilskud end det beregnede tilskudsgrundlag i seneste kalenderår. 
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Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed 

i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget 

til, hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af ansøgeren 

fremlagte oplysninger.” 

 

Da der i 2020 er to nye foreninger, godkendt som Folkeoplysende forenin- 

ger i Dragør Kommune d. 18-09-19, som søger om tilskud til voksenun- 

dervisning, der kan foreningerne heller ikke fremvise udgifter fra senest 

afsluttede regnskabsår, men har sendt en ansøgning ud fra forventning 

om aktiviteter i forbindelse med svømmehallens åbning. 

 

Forvaltningen foreslår, at de to nye foreninger i Dragør Kommune får ud- 

betalt et starttilskud på 15.000 kr. til 2020, som foreningerne kan starte 

aktiviteter op for i Dragør Kommune. Når de to nye foreninger har brugt 

statstilskuddet, bedes de forelægge dokumentation for aktiviteter som er 

tilskudsberettigede til forvaltningen. Se vedlagte oversigt over ansøgnin- 

ger og foreslåede fordeling af tilskud til voksenundervisning 2020. 

 

Budgettet i 2020 til voksenundervisning er samlet: 243.973 kr. 

 

Det kan næste år betyde at alle foreninger får mindre tilskud med nuvæ- 

rende budgettildeling. 

 
LOVE/REGLER: 

Folkeoplysningsloven. 

 
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 

Se sagsfremstilling. 

 
KOMMUNIKATION/HØRING: 

Ingen bemærkninger. 

 
RELATION TIL POLITIKKER: 

Ingen bemærkninger. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2020. 

 
BILAG: 
1 Åben ny-folkeoplysende-voksenundervisning.pdf 977/20 

2 Åben Fordeling af tilskud til voksenundervisning 2020.pdf 983/20 
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5. Sports- og Kulturpris 2019 
 

J.nr.: 18.15.00.Ø40 

Sagsnr.: 17/34 

 
RESUMÉ: 

Udvalget forelægges indkomne ansøgninger til Sports- og Kulturprisen 

2019 og årets vinder vælges via afstemning. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter indkomne ansøgninger. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 22-01-2020 

Taget til efterretning. 

 

Folkeoplysningsudvalget valgte en indstillet kandidat ved afstemning. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Udvalget forelægges indkomne ansøgninger til Sports- og Kulturprisen 

2019, der havde sidste ansøgningsfrist den 21. januar 2020. De indkomne 

ansøgninger vil derfor kun på selve mødet kunne gennemgås for udvæl- 

gelse. 

 

Medlemmer af udvalget drøfter og beslutter på denne baggrund, hvem 

der skal have prisen via afstemning. 

 

Prisoverrækkelsen foregår fredag den 3. april 2020 kl. 18. 

Vedlagt er liste over tidligere vindere. 

BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2020. 

 
BILAG: 
1 Åben prismodtagere-af-sports-og-kulturprisen-dragoer- 

kommune-2019.pdf 

511/20 
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Bilagsoversigt 

 
2. Genbehandling: Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende for- 

ening 

 1. Uddybende om foreningen fra august og september.pdf (770/20) 

2. Kopi af Foreningen S Dans medlemsliste pr 1.1.2020.pdf 

(769/20) 

3. Kopi af Regnskab Foreningen S Dans_.pdf (768/20) 

4. Ekstraordinær generalforsamling 17122019 underskrevet.docx 

(003).pdf (767/20) 

5. Vedtægter Foreningen S Dans_17122019.pdf (766/20) 

 
3. Oversigt over lokaletilskud 2019 

 1. Bilag oversigt over lokaletilskud 2019.pdf (764/20) 

 
4. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning 2020 

 1. ny-folkeoplysende-voksenundervisning.pdf (977/20) 

2. Fordeling af tilskud til voksenundervisning 2020.pdf (983/20) 

 
5. Sports- og Kulturpris 2019 

 1. prismodtagere-af-sports-og-kulturprisen-dragoer-kommune- 

2019.pdf (511/20) 
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Allan Holst (A) 

Claus Palm 

Helle Barth (V) 

Kurt Hansen 

Paul-Erik Gjerka 

Renee Schwaner 

Tom Nielsen 

 

Christopher Meinertsen 

Geert Jakobsen 

Jerrik Walløe 

Niels-Peter Rønmos 

Peter Læssøe (T) 

Tina Vexø 

Tonny Bengtson 

 

 

Underskriftsside 
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